GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE
W.G.M. ten Dolle
Molenveldsingel 64
6981 JS Doesburg
Tel: 0313-484630
E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl

Doesburg, 29-01-2018
Geachte verenigingsbesturen,
Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de voorjaarsvergadering, welke op dinsdag 27-02-2018
plaatsvindt in het Duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Appèl afgevaardigden aan de hand van de appèllijst
3. Notulen najaarsvergadering d.d. 31-10-2017 en 19-12-2017
4. Jaarverslag secretaris 2017 (zie bijlage)
5. Jaarverslag penningmeester 2017 (volgt)

Verslag Financiele controle commissie (FCC) (volgt)

Decharge bestuur

Begroting 2018 (volgt)
6. Bestuursmededelingen
7. Bestuursverkiezing
 Aftredend en niet herkiesbaar H.J. van den Berg
 Reglementair aftredend en dus niet herkiesbaar R. den Dulk. Het bestuur stelt echter voor
hem tot de najaarsvergadering deel van het bestuur te laten uitmaken om in staat te zijn,
zijn kennis als concoursleider komend vliegseizoen te benutten en zijn kennis over te
dragen.
 Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor: Mw. M. Reijnen en dhr. G. Willemsen.
 Het bestuur stelt voor M. ten Dolle tot de najaarsvergadering te benoemen tot interim
voorzitter naast zijn taak als secretaris. Op de najaarsvergadering zal de nieuwe voorzitter
voorgedragen worden.
 Vacatures: Het bestuur is dringend op zoek naar versterking van het bestuur m.n. in de
functie van 2e concoursleider en 2e penningmeester. In het bestuur is regio 4
ondervertegenwoordigd.
8. Verkiezing kiesmannen NPO.
 Bestuur draagt als kiesman voor. M. ten Dolle en W. van Laar
 Bestuur draagt als Reserve kiesman/vrouw Mw. M. Reijnen voor.
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9. Verkiezing FCC.
 Mevrouw M. Reijnen is aftredend en niet herkiesbaar.
 Vacatures: Er zijn nu 2 vacatures voor de FCC. Het bestuur doet een dringend beroep
op de vergadering kandidaten hiervoor aan te dragen.
10. Bestuursvoorstellen
11. Verenigingsvoorstellen (zie bijlage)
12. Agenda NPO –vergadering d.d. 10-03-2018
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marinus ten Dolle, secretaris
CC: Regio`s, Afdeling klokkencommissie, Vervoerscommissie, Lossingscommissie en FCC
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Agendapunt 11: Verenigingsvoorstellen.
11.1.a. PV Nooit Gedacht Ochten (1015) Langs deze weg wil ik u het volgende punt voorleggen voor de
voorjaarsvergadering, namelijk het raadplegen van teletekst via SBS6.
Het zal ongetwijfeld reeds bij u bekend zijn dat SBS6 stopt met teletekst en graag vernemen wij dan ook wat de oplossing
voor dit probleem wordt.
Bestuur neemt dit mee naar de NPO Ledenraad)
11.1.b. Een vraag van onze kant die ook met de lossingen te maken heeft, is of er tijdig via de site van de afdeling
gecommuniceerd kan worden over de stand van zaken.
Regelmatig komt het voor dat de melding verschijnt: nader bericht om 12.00 uur(voorbeeld) en dat er dan om 12.30 uur
nog niks op staat.
Het zou voor een ieder wenselijk zijn als de genoemde tijden dan ook in acht worden genomen.
Bestuur: Tot nu toe heeft de concoursleider gewacht met plaatsen totdat er daadwerkelijk nieuws was van de
lossingsplaats. Dit kwam soms later dan verwacht of afgesproken. Een oplossing is dat we op het afgesproken tijdstip
melden dat er nog geen nieuws is en verwijzen naar een later tijdstip. Uiteraard zullen we de lossingsverantwoordelijken
verzoeken zo adequaat mogelijk te berichten.
11.2. P.V.de Postduif Ede ( 0731 ). Wij willen toch nog even aandacht vragen voor de doordeweekse africhtingen. Er is bij
onze vereniging toch behoefte aan de doordeweekse africhtingen. Daarom hier het verzoek om dit alsnog op de
voorjaarsvergadering in stemming te brengen.
Bestuur: zoals op de najaarsvergadering toegezegd zou dit punt in stemming gebracht worden, wanneer een vereniging
hiertoe een voorstel zou doen. Wordt dus in stemming gebracht.
11.3. P.V. Elst & Omstreken. Bij deze willen wij een voorstel indienen, met betrekking tot het vliegprogramma 2018. Ons
voorstel is om Limoges (middaglossing) in week 22 te vervangen voor Brive.
Onze motivatie hiervoor is dat Limoges een te korte afstand (afstand Veenendaal 750 km.) heeft voor onze afdeling en
dan vooral voor Regio 3 en Regio 4.
In het verleden hebben wij als afdeling ook Brive (afstand Veenendaal 820 km) zonder problemen vervlogen.
Preadvies: Besluit aan de vergadering. Ter info: Afdeling 7 staat dat weekend in Periqueux en afdeling 9 staat in Limoges.
Limoges was door bestuur afdeling 8 voorgesteld i.o.m. de NU.
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